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 چکیده

آزمون شعردرمانی  یابياعتبارتحقیق حاضر با هدف ساخت و 

باشد، تدوين  سنجش یبرا قیدق و ايپا مناسب، ابزار ککه ي

 است و نمونه شده است. روش پژوهش، توصیفی و اکتشافی

شهروندان متاهل و مجرد، دارای  شامل پژوهش نيا یآمار

 ۶5تا  11مدرک تحصیلی از زيرديپلم تا دکتری با بازه سنی 

نفر به  301. که تعداد بود 1399سال شهر تهران در سال 

صورت در دسترس انتخاب شد. روش گردآوری اطالعات نیز به 

 بدست ود؛ برایصورت غیر تصادفی و به صورت در دسترس ب

 استاد نظرات از پرسشنامه روايی محتوا از نوع صوری آوردن

 کارشناسان و متخصصین و اساتید ديگر از تن چندين و راهنما

پايايی آزمون  .ديگرد ديیتا آن یصور يیرواکه  شد، استفاده

دو روش ضريب آلفای کرونباخ و دونیمه کردن آزمون استفاده 

برای آلفای کرونباخ را نشان  92/0گرديد. نتايج حاصل عدد 

داد که بیانگر پايايی بسیار خوبی برای پرسشنامه بود، بعد از 

آن تک آلفای تک تک سواالت نیز با نمره کلی بررسی و 

تمامی سواالت نیز نمرات خیلی خوبی داشتند که نیاز به 

حذف سواالت نبود. در ادامه از روش دو نیمه کردن آزمون 

از روش همبستگی پیرسون استفاده شد  استفاده شد و سپس

داد که بیانگر ارتباط بسیار خوبی برای را نشان می 79/0که 

Abstract 

The present study was developed with the aim 

of constructing and validating a poetry 

therapy test that is a suitable, reliable and 

accurate tool for assessment. The research 

method is descriptive and exploratory and the 

statistical sample of this research includes 

married and single citizens, with a degree 

from undergraduate to doctorate with an age 

range of 11 to 65 years in Tehran in 1399. 301 

people were selected as available. The data 

collection method was also non-random and 

available; To obtain the content validity of the 

questionnaire, the opinions of the supervisor 

and several other professors, specialists and 

experts were used, which confirmed the face 

validity. Reliability of the test Two methods 

of Cronbach's alpha coefficient and halving 

the test were used. The results showed the 

number 0.92 for Cronbach's alpha which 

indicates a very good reliability for the 

questionnaire. Then the test was halved and 

then Pearson correlation method was used 

which showed 0.79 which showed a very 

good relationship for the questionnaire. 
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 مقدمه 

از  یکي یوگردد. برمی 1940در دهه 1مارگارت نامبرگ یهابه تالش یروش درمان کي عنوانهنر به یرسم یمعرف

 نيبر ا ،یهنردرمان فيکرد. تعار مطرحی درمانروان یشکل اختصاص کيعنوان را به یکه هنردرمان استی افراد نینخست

اشاره دارد بر  یهنر یدرمانروان که اغلب به کرديرو نياست. ا نينمادارتباط  لهیوس ینوع هنر، استوار است که یکل دهيا

و  هاجانیه ،یارتباط یهامقوله که در فهم کندیم دیتأک یتجارب هنر گريو د هایطراح ها،ینقاش -یمحصوالت هنر

 (.1398)پوررضايیان، شوندیم یبهبود ارتباطات کالم سببی و حت کنندیتعارضات کمک م

باشد که از طريق روش خالق ايجاد هنر برای رشد و ارتقای ی يک روش ايجاد شده برای سالمت روان میهنردرمان 

توان رمانی می(. همچنین با هنرد139۶شود)شالنی،سالمت جسمی، روانی و هیجانی افراد در سنین مختلف استفاده می

ی، رد)فرامرزماده کآو را برای مقابله با مشکالت سطح خودآگاهی فرد را نسبت به عواطف و تعارضات خود افزايش داد و ا

1393 .) 

.. .و یدرماننش ،یدرمانشعر ،یدرمانقصه ،یدراماتراپ ،یدرمانینقاش ،یدرمانیقیدارد: موس یمختلف هایجنبهی هنردرمان

 کيوان عنلکه بهب یعواطف انسان فیتلط روح و روان و هدهندنیتسک کيعنوان مردم به ارزش شعر نه تنها به گذشته از

 (. 1395، سردارآبادی یمرداسنمودند)توجه می روش برای درمان دردها و آالم بشر و جوامع بشری

هداف ادن به های برانگیزنده ادبیات را برای رسیشعردرمانی يک نوع هنردرمانی خالق است که شعر و ديگر شکل

ن در به بیاد را قابرای تعريف هويت خود دارد. شعر افرا گیرد. در شعردرمانی فرد فرصتیدرمانی و رشد شخصی بکار می

 (. 1388تواند آنرا بیان کند)محمديان،کند که فرد به هیچ شیوه ديگری نمیهايی میگفته

 عنوانبه نآ از توانمی که. و همچنین آرامش يافتن موثر است اضطراب و استرس کاهش در شعر، گفتن و خواندن

 يا و تصعید نام به دفاعی مکانیسم از آن در که دارد وجود روانکاوی بنام رويکردی شناسیروان در. کرد ياد شعردرمانی

 پسندجامعه التح به را های منفیانرژی همان است که درونی هایتکانه مکانیسم اين واقع در شده است، صحبت وااليش

 ؛رودمی بین از نه و يدآمی بوجود نه انرژی يعنی ه؛شد صحبت انرژی پايستگی قانون از فیزيک، در همانطور که .آوردمی در

 پسندجامعه مکانیسم ناي طبق توانرا نیز می زندگی بد و سخت شرايط و کند، نکاتمی تغییر ديگر حالت به حالتی از بلکه

 پزشکی دانشکده از دخو عشق به نرسیدن بدلیل که او برد، نام زمینه اين در شهريار استاد از توانمی مثال بطور نمود،

 به را خود منفی نرژیا او مکانیسم همین طبق اما کند؛ منفی اعمال صرف را خود منفی انرژی توانستمی بود، داده انصراف

 (.1397کرد)صالحی،  تبديل شعر به و تغییر پسندجامعه حالت

ی درمان برخ نی وجش شعر درماهدف از اين پژوهش دستیابی به يک ابزار مناسب، پايا و دقیق و دارای روايی برای سن

ی کمک به وشی براباشد. در واقع شعر درمانی راز اختالالت در سطوح پايین به همراه تخلیه هیجانی و کسب آرامش می

 باشد)نگارنده(. افراد سالم و افرادی که نیاز به خدمات روانشناختی دارند، می

                                                        
1. Margaret Nomberg  

پرسشنامه محسوب گرديد. لذا پرسشنامه فوق از روايی و پايای 

مناسبی برخوردار است و می توان در سنجش شعر درمانی از 

 .آن استفاده نمود

 یمانشعردر ،یابيساخت و هنجار   کلیدی:هایواژه

Therefore, the above questionnaire has good 

validity and reliability and can be used to 

assess poetry therapy. 
Keywords:   construction and standardization, 
poetry therapy. 
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 نیند. و همچرنشفابخش داد تمندرابزار ق کيعر به عنوان ش یمعرف در یاز درمانگران سع یاریبس ریاخ ایهدر سال

 .دارد هبه همرا یمثبت جينتا یدر روان درمان (کهن) کیکالسکه استفاده از اشعار کنندیروانپزشکان ادعا م

 دبهبو و یاختدر کاهش مشکالت روانشن یگروه یشعر درمان یاثربخش( در تحقیقی با عنوان 1395گذشتی و همکاران)

-تسکین اي و رانهیگشیاخله پدم یبه عنوان نوع یگروه یشعردرماندريافتند که  زنان مبتال به سرطان پستان یزندگکیفیت 

خشد ت بهبود بدم انیم سرطان پستان در کوتاه مدت و هرا در زنان مبتال ب یگدبه زن یدو ام یگدزن تیفیک تواندیم دهنده

 د. بکاه دیتا ح آن یجسم اتيو شکا ميعال زیو ن یرونیاضطراب ب ژهيابتال به سرطان به و یروانشناختی اهو از جنبه

 یدرون تمشکال بر کاهش انگریب یگروه یهنردرمان یاثربخش( در تحقیقی با موضوع 1398محمدی نسب و همکاران)

در  کارآمد و ؤثرم روشی عنوان به تواندمی به اين نتیجه رسیدند که هنردرمانی بدسرپرست کودکان یساز یو برون یساز

 شود. گرفته کار به در مداخالت بدسرپرست کودکان هیجانی رفتاری مشکالت کاهش

 ریغ یاورهاکاهش ب بر یآموزش شعردرمان یکه با موضوع اثر بخش یقی( درتحق1395)یثان یميوکر یرزدار ریپورام

 ریغ ی، باورهاله کنتربا گرو سهيرمقاپس ازمداخله، د شيکردند که گروه آزما انیب ؛آموزان دختر انجام دادنددانش یمنطق

 یهابا سبک یناز شعردرما یمنطق یباورها شيافزا یبرا توانیم نيبنابرا. ( p=0/005را نشان دادند) یکمتر یمنطق

 ( استفاده نمود.يیمای)نیسهراب سپهر یشعر

 دختر مقطع زانآمو دانش لفعا حافظه عملکرد بر شعردرمانی ( در تحقیقی با عنوان تأثیر1398ر و نصری )ف انينور

 یم شينش را افزاپردازش و قدرت درک دا ی،شعر درمان سرابله انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که شهر دوم متوسطه

 د.باش یبر حافظه فعال موثر م یشعر درمان کیمعنا که تکن نيبد .p=0/001))دهد

فسردگی در اهای شعردرمانی گروهی برکاهش نشانه( در تحقیقی با عنوان اثر 1388همچنین محمديان و همکاران )

های انهترل نشدانشجويان به اين نتیجه رسیدند که دانشجويان گروه آزمايش، پس از مداخله در مقايسه با گروه کن

 . p=0/001)افسردگی کمتری را نشان دادند)

م در سرای ردگی سالمندان مقیتأثیر شعردرمانی گروهی بر افس( با موضوع 1392نتیجه پژوهش فرجی و همکاران)

بعد از  5/۶خله به قبل از مدا ۶/7نشان داد که میانگین نمره افسردگی سالمندان گروه مداخله از  سالمندان شهر اراک

ه با استفاده از بدين معنا ک .p=0/001))مداخله کاهش يافت و نتايج اختالف معناداری را در گروه مداخله نشان داد 

  يابد. افسردگی کاهش میتکنیک شعردرمانی 

دگی و ( با عنوان اثربخشی شعردرمانی گروهی بر افسر1394کواليی و همکاران)همچنین در تحقیق خدابخشی

ات ین نمرمعناجويی سالمندان مقیم در مراکز سالمندان زن شهرستان تفرش نشان داده شد که تفاوت معناداری ب

 .p=0/001))باشدبین دو گروه مداخله و کنترل پس از آزمون میافسردگی، جستجوی معنا در زندگی و معناجويی 

زندگی  د معنا درتواند به کاهش افسردگی و ايجاشناختی شعردرمانی گروهی میهای روانبنابراين به کارگیری درمان

 سالمندان زن منجر شود. 

الل استرس پس از سانحه در مشاوران ( در پژوهشی با عنوان تأثیر شعر بر عالئم ثانويه اخت220۶) 1بیت کارول بون

موثر بوده  SPTSDدهد که شعر درمانی اينترنتی به عنوان نوعی مداخله  در کاهش عالئم خشونت داخلی ، نشان می

ها تجربه و کار با تروما به طور قابل توجهی عالئم است، همچنین تجزيه و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سال

SPTSD پیش بینی کرده است. را در اين نمونه 

شعر درمانی در زمینه  پسند و( در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر موسیقی عامه2009)  2لی اولسان و مک برايد

توجه  انيشا یریتاث یاستفاده از شعردرمان ،یمشکالت روان سکيسه گروه جوانان با ر نیدر بتوسعه درمانی، نشان دادند که 

 طیمح یدهد که مداخالت شعر درمانیم نشان ق،یتحق نين داشته است. شواهد مدون در اآنا يیبر تعامل و خود افشا

                                                        
1 BETH CAROL BOONE 
2 Leah Olson-McBride 
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مملو از  یکردند، حسیمقاومت م یروش درمان نيکه در برابر شرکت در ا یسکير یرا بوجود آورد که به جوانان دارا یگروه

 صادقانه پرداختند. يیبه خود افشا یارانهنمود که به طرز ناباو جاديآنان ا یبر یآرامش القا نمود و چنان تعلق خاطر

زا رائه شده توسط مااز مدل ا یبا عنوان مدل سه گانه شعر درمان یقیدر تحق( 2013) تونيها ستوفريمازا و کر کوالسین

مدل با  نيجستند. ساختار ا بهره (RES) یفاتيتشر -ينخالق و نماد -یفیباهوش، توص -راي( با سه حالت پذ2003)

دل شده، م یرگردآو یهاداده لیقرار گرفت. تحل یبررس دمختلف، مور یهااز درمانگران رشته نيآنال یز نظرسنجاستفاده ا

RES و  یدرمان یشعنوان روکه به یزبان یبر هنرها یمبتن یهاگستره روش فیمناسب جهت توص یعنوان چارچوبرا به

 نمود.یم ديیه قرار گرفته بود را تاکاربرد مورد استفاد نيدرمانگران در رابطه با ا یطبقه بند

دکان جتماعی در کوهای ا( در پژوهشی با عنوان تأثیر شعر درمانی در پیشرفت زبان و مهارت2020) شعبانی مینا آباد

ناسب ی اجتماعی مهاهای زبانی و بهبود مهارتشعر درمانی در افزايش استفاده از مهارت دهد، نشان میASDمبتال به 

ز نی و مراکعنوان يک مداخله در مدارس، مراکز درماتواند بههايی میهمچنین، آموزش چنین مهارت موثر بود و

 گفتاردرمانی مورد استفاده قرار گیرد.

شان نه سکته قلبی، تأثیر شعر درمانی بر میزان اضطراب بیماران مبتال ب( با عنوان 2018پژوهش میرزايی و همکاران)

آن با توجه به سادگی  شود ازتأثیر دارد و همچنین توصیه می MIان اضطراب بیماران مبتال به دادند که شعردرمانی بر میز

 استفاده گردد. ارائه روش MIهزينه بودن روش شعر درمانی برای کنترل اضطراب ناشی از و کم

ز جامعیه بیه ین نییاای با اين عنوان طراحیی نشیده وهمچنیاز آنجا که تاکنون پرسشنامهبا توجه به مطالب ذکر شده و 

 .درمانی، و برای سنجش بهتر پروتکل شعردرمانی پرسشنامه حاضر طراحی گرديدمباحث روان

 

 پژوهشروش 
و  شیهروندان متاهیل شیامل پیژوهش نيیا یآمیار شد. نمونیه انجام اکتشافی-یفیتوص پژوهش قالب در حاضر پژوهش

. کیه تعیداد دبیو 1399سال  شهر تهران در سال  ۶5تا  11نی مجرد، دارای مدرک تحصیلی از زيرديپلم تا دکتری با بازه س

رس بیود؛ نفر به صورت دردسترس انتخاب شد. روش گردآوری اطالعات نیز به صورت غیر تصادفی و به صورت در دست 301

ت سیايهیا در  برای اين کار به دلیل وجود بیماری کرونا که باعث تعديل ارتباطات شده بود، بیه صیورت آناليین پرسشینامه

 پرسال طراحی و لینک آن برای مخاطبین ارسال گرديد.

کند دقیقاً همان چیز را انیدازه بگییرد يعنیی گیری چیزی را که ادعا میبه اين مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه 1روايی

ارای روايیی ای حیداقل دمتناسب با آن باشد و از مهمتیرين آن روايیی صیوری و محتیوايی اسیت و بیرای اينکیه پرسشینامه

محتوايی باشد بايد سواالت آزمون با توجه به مبانی تئوريک دقیقاً مورد مطالعیه و بررسیی قیرار گییرد تیا مییزان ارتبیاط و 

تناسب آنها با موضوع روشن گردد. انجمن پژوهشی آمريکا، انجمن روانشناسی آمريکا و انجم ملی انداز گییری در آمیوزش و 

نشان دهنده اين مطلب است که نمونه ماده ها و سیوال هیای يیک آزمیون تیا چیه حیدی 2واپرورش، معتقدند که روايی محت

بیه ایاهر آزمیون اشیاره 3معرف و نماينده واقعی جامعه سوال ها و حیطه های محتوای مورد اندازه گیری است. روايی صوری

گیرد، پی بیرده شیود)دالور، دازه میکند. روايی صوری يعنی از طريق يک آزمون به محتوای که آن آزمون ادعا می کن انمی

 (.1388زهراکار، 

 و اسیاتید ديگیر از تین چنیدين و راهنمیا اسیتاد نظیرات از پرسشینامه روايی محتوا از نیوع صیوری آوردن بدست برای

 و سیؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح سؤاالت، بودن مربوط مورد در آنها از و. است شده استفاده کارشناسان و متخصصین

                                                        
1 validity 
2 Content validity 
3 Face validitiy 



 
  25         پرسشنامه شعردرمانی روايی و اعتبار

 

 و شید نظرخیواهی دهید،میی قیرار سینجش میورد را آنهیا و است مناسب تحقیقاتی هایپرسش برای سؤاالت اين آيا اينکه

 گرديد. اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات

اسیتفاده گرديیده اسیت. ايین  2و دونیمه کردن آزمون 1برای اخذ پايايی از برای اين کار از دو روش ضريب آلفای کرونباخ

هیای مختلیف را هیايی کیه ويژگییها يیا آزمودنگیری از جملیه پرسشینامهبرای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهروش 

تواند مقیادير عیددی مختلیف را اختییار کنید. بیرای رود. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال میکنند به کار میگیری میاندازه

های هر زيرمجموعه سواالت پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس کیل را نس نمرهمحاسبه ضريب آلفای کرونباخ ابتدا بايد واريا

   (.1387محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد)سرمد و همکاران، 

 وهشژپابزار 

ای هیین و روشابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه شعر درمانی است که در طی ايین تحقییق براسیاس نظیر متخصصی

 رسشینامه بیرپآماری تدوين شده است، و از طريق اجرای اين آزمون بر روی جامعه، گردآوری اطالعات صورت پذيرفت. اين 

؛ کیه اساس شش سازه  نوستالژی، تخلیه هیجانی، آرام سازی، تصويرسازی، امیدبخشی، جذب، همدلی طراحیی شیده اسیت

آرام سیازی=  ،33، 30، 14، 8، 2، تخلیه هیجیانی= 22، 12، 5، 4، 1ستالژی= سوال می باشد که سواالت شامل نو 33شامل 

، 32، 27، 25، 19، 9، جییییذب= 2۶، 23، 20، 1۶، 7، امیدبخشییییی= 28،18، 15، ۶، تصويرسییییازی= 29، 14، 13، 11، 3

ظری نیدارم= ن ، 4=، موافق5ای)کامالً موافق = می باشد. هر سوال آن دارای يک طیف پنج درجه  31، 24، 17، 10همدلی= 

 بیین نمیرات الذ .است 1۶5 تا 33نمره  بین طیفی شامل نمرات مجموع نهايت، باشد. در( می1، کامالً مخالف=2، مخالف=3

عاليیق  انگربیی 1۶5 تیا 122 نمیرات و متوسط عاليق شعری بیانگر 121 تا 78 نمرات پايین، عاليق شعری بیانگر 77 تا 33

 .باشدمی باال شعری

 

 هايافته 

 و ذاشته شدگی و سواالت مبهم کنار ابيارز سواالت ینمتخصص توسط و شد یطراح سوال 49 با پرسشنامه ابتدا در

ای ود که میزان آلفا بر. نتايج تحلیل اولیه حاکی از آن بشد اجرا یآزمودن 301 یرو بر سپس .ديگرد ديیتا آن یصور يیروا

ک ن تک آلفای تک تپايايی بسیار خوبی برای پرسشنامه بود، بعد از آ بیانگراست.  92/0سوالی برابر  33کل پرسشنامه 

، 91/0زی= ، تصويرسا91/0، آرام سازی=92/0، تخلیه هیجانی= 92/0سواالت نیز با نمره کلی بررسی )نوستالژی= 

سواالت حذف  (و تمامی سواالت نیز نمرات خیلی خوبی داشتند که نیاز به91/0، همدلی=91/0، جذب= 91/0امیدبخشی=

را نشان  0.79د که نبود. در ادامه از روش دو نیمه کردن آزمون استفاده شد و سپس از روش همبستگی پیرسون استفاده ش

 می داد که بیانگر ارتباط بسیار خوبی برای پرسشنامه محسوب گرديد.

آمار توصیفي :1جدول   

 تاهل وضعیت تحصیالت وضعیت سن 

N 
Valid 127 301 301 

Missing 174 0 0 
Mean 31.65 3.20 1.48 

Median 31.00 3.00 1.00 
Mode 22 3 1 
Sum 4020 963 444 

                                                        
1.Coronbach Alpha Coeficient 
2 Split-halves 
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 تحصیلی و ، شاخص های نظیر میانگین، میانه، مد، جمع برای متغییرهای وضعیت تاهل، وضعیت1در جدول شماره 

 سن آزمودنی را مشاهده می کنید.

وضعیت سني :2جدول   

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

11 1 .3 .8 .8 

13 1 .3 .8 1.6 

16 1 .3 .8 2.4 

17 1 .3 .8 3.1 

18 3 1.0 2.4 5.5 

19 1 .3 .8 6.3 

20 5 1.7 3.9 10.2 

21 7 2.3 5.5 15.7 

22 13 4.3 10.2 26.0 

23 9 3.0 7.1 33.1 

24 3 1.0 2.4 35.4 

25 5 1.7 3.9 39.4 

27 4 1.3 3.1 42.5 

28 1 .3 .8 43.3 

29 4 1.3 3.1 46.5 

30 4 1.3 3.1 49.6 

31 3 1.0 2.4 52.0 

32 3 1.0 2.4 54.3 

33 4 1.3 3.1 57.5 

34 1 .3 .8 58.3 

35 6 2.0 4.7 63.0 

36 5 1.7 3.9 66.9 

37 3 1.0 2.4 69.3 

38 3 1.0 2.4 71.7 

39 8 2.7 6.3 78.0 

40 9 3.0 7.1 85.0 

41 3 1.0 2.4 87.4 

42 2 .7 1.6 89.0 

46 2 .7 1.6 90.6 

47 2 .7 1.6 92.1 

48 1 .3 .8 92.9 

50 3 1.0 2.4 95.3 

53 1 .3 .8 96.1 

55 1 .3 .8 96.9 

56 1 .3 .8 97.6 

57 1 .3 .8 98.4 

62 1 .3 .8 99.2 

65 1 .3 .8 100.0 

Total 127 42.2 100.0  

Missing System 174 57.8   

Total 301 100.0   

 سال می باشد. ۶5تا 11، وضعیت دامنه سنی آزمودنی ها را نشان می دهد و شامل 2در جدول شما



 
  27         پرسشنامه شعردرمانی روايی و اعتبار

 

 وضعیت تحصیالت :3جدول 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 7.6 7.6 7.6 23 دکترا

 22.9 15.3 15.3 46 ارشد کارشناسی

 69.4 46.5 46.5 140 کارشناسی

 80.1 10.6 10.6 32 کاردانی

 100.0 19.9 19.9 60 ديپلم

Total 301 100.0 100.0  

نفر،  4۶رشد نفر، کارشناسی ا 23، وضعیت تحصیلی آزمودنی ها درج شده است که بیانگر دکتری 3در جدول شماره 

 نفر بوده اند. ۶0نفر، ديپلم و زير آن  32نفر، کاردانی  140کارشناسی 

وضعیت تاهل :4جدول   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 52.5 52.5 52.5 158 متاهل 

 100.0 47.5 47.5 143 مجرد

Total 301 100.0 100.0  

نفر  158متاهل  نفر و افراد 143، وضعیت تاهل را نشان می دهد که بیانگر اين است افراد مجرد 4در جدول شماره 

 ده اند.بو

 

 وضعیت سني  :1نمودار 
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 وضعیت تحصیالت :2نمودار 

 
 

 وضعیت تاهل :3نمودار 
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 آلفای کرونباخ :5جدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.917 .921 33 

 

سیار خوبی برخوردار بمی توان بیان کرد که اين پرسشنامه پايايی  92/0که عدد  5با توجه به آلفای کرونباخ در جدول 

 است.

آلفای کرونباخ يکايک سواالت :6جدول   
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 کند می يادآوری را گذشته خاطرات که اشعاری خواندن

 916. 308. 417. 248.642 73.30 .شود می من در احساسات بروز باعث

 .شود می من توسط شادی  ابراز باعث اشعار برخی شنیدن

73.45 251.135 .413 .323 .916 

 می من در تسکین باعث اشعار خواندن ستمه ناراحت وقتی

 914. 438. 513. 243.961 72.84 .شود

 .دارد همراه به را کودکی آرامش من برای کودکانه اشعار

72.87 251.216 .258 .298 .918 

 حس با گاه که است شیرين احساسی قديمی، اشعار شنیدن

 916. 338. 427. 247.270 73.10 .شود می همراه گذشته خوش اوقات دادن دست از غم

 شود می من در فضايی تجسم و رويا خلق باعث اشعار

73.03 242.213 .600 .514 .913 

 می امیدوار مشکالت حل و شرايط بهبود به شعر خواندن با

 914. 499. 551. 242.497 72.49 .شوم

 می ترجیح را شود می من در شادی ايجاد باعث که اشعاری

 919. 294. 143. 254.724 73.05 .دهم

 هوا و حال همان در کنم می فکر گاهی شعر، اتمام از بعد

 913. 469. 590. 242.365 72.89 .هستم

 رد آنها به کمک و همنوعان نیاز به کردن فکر باعث اشعار

 915. 362. 455. 245.464 72.62 .شود می من

 می من در افکار يافتن سازمان و دهی نظم باعث اشعار

 914. 470. 552. 242.180 72.56 .شود

 .دهم می ترجیح جديد اشعار به را قديمی اشعار

72.64 253.523 .163 .489 .920 
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 .است بخش آرامش من برای خواب از قبل اشعار خواندن

72.61 242.191 .571 .450 .914 

 .کنم می گريه شعر شنیدن يا و خواندن با همزمان گاهی

72.73 240.306 .504 .434 .915 

 .شود می ايجاد من ذهن در شعر داخل اتفاقات از برخی

73.00 243.083 .598 .503 .913 

 راغس به حالم بهبود برای شوم، می ناامید که هايی زمان در

 914. 483. 543. 240.183 72.53 .روم می شعر

 .کنم می استفاده اشعار از ديگران عواطف درک برای

72.33 238.215 .643 .496 .912 

 .کنم می تصور داستانی های شخصیت جای را خود شههمی

72.51 241.904 .464 .464 .915 

 می من در منفی يا مثبت عمیق حس باعث اشعار گاهی

 914. 397. 535. 246.493 73.02 .شود

 نم اهداف به رسیدن برای انگیزه افزايش باعث شعر خواندن

 914. 502. 547. 243.182 72.70 .شود می

 .دهد می بیشتری آرامش من به میقدي اشعار

72.80 247.351 .394 .553 .916 

 .کنم می تجسم را شعر در موجود های صحنه برخی

73.06 245.923 .544 .530 .914 

 و مسائل با برخورد  در شود می باعث اشعار، برخی خواندن
 914. 492. 565. 244.078 72.70 .شوم پذيرتر انعطاف و سازگار زندگی، مشکالت

 .است شده بیان من دل حرف شعر در کنم می احساس

73.25 249.193 .445 .340 .915 

 شرايط از لحظاتی برای کنم می احساس شعر خواندن با

 913. 525. 653. 240.683 72.98 .شوم می جدا هستم آن در که پیرامونی

 نمی را صداها که شوم می شعری جذب قدر آن گاهی

 914. 463. 515. 240.896 72.53 .شنوم

 زنده من درون را امید و نشاط حس اشعار برخی خواندن

 915. 429. 517. 247.624 73.21 .کند می
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 يادآور من برای را زندگی از لحظاتی اشعار برخی خواندن

 914. 478. 531. 246.737 73.21 .کند می

 .شود می من در آرامش ايجاد اشعارباعث خواندن

73.13 245.896 .609 .498 .914 

 همراه به را تنهايی و غم حس من برای عاشقانه شعرهای

 919. 248. 275. 248.417 72.48 .آورد می

 .بینم می شاعر نگاه دريچه از را خود شعر خواندن هنگام

72.47 242.550 .520 .399 .914 

 .کنم می تصور شعر فضای در را خود

72.78 243.150 .594 .542 .913 

 شعر هب دهنده آزار افکار تکرار و خود با گوگفت از فرار برای

 915. 399. 488. 243.247 72.20 .برم می پناه

مام تد، که نمرات که تک تک آلفای سواالت درج شده است با نمره آلفای کلی مقايسه گردي ۶با توجه به جدول شماره 

الت ه حذف سوابنیاز   خوبی برخوردار هستند کهسواالت باال بوده و قابل قبول می باشد در نتیجه  تمامی سواالت پايايی 

 نیست.

آلفای کرونباخ سازه ها :7جدول   

 آلفای کرونباخ سازه ها

92/0 نوستالژی  

92/0 تخلیه هیجانی  

91/0 آرام سازی  

91/0 تصويرسازی  

91/0 امیدبخشی  

91/0 جذب  

91/0 همدلی  

، 91/0=، آرام سیازی92/0، تخلییه هیجیانی= 92/0مل نوسیتالژی= ،نمرات آلفای يکايک سازه ها شیا7در جدول شماره 

 درج شده است. 91/0، همدلی=91/0، جذب= 91/0، امیدبخشی=91/0تصويرسازی= 
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 دونیمه سازی آزمون :8جدول 

 دوم_نیمه اول_نیمه 

اول نیمه  
Pearson Correlation 1 .787** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 301 301 

مدو نیمه  
Pearson Correlation .787** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 301 301 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

یمیه آزمیون بیا می باشد، بیانگر رابطه معنادار هیر ن 000/0که سطح معناداری آن  8با توجه به نتیجه حاصله در جدول 

بسییار خیوبی  می باشد، که بیانگر ارتبیاط 79/0ا توجه به نمره همبستگی دو نیمه سازی که عدد هم می باشد و همچنین ب

 برای پرسشنامه می باشد.

 

 و نتیجه گیریبحث 

 رمان برخیدانی و دستیابی به يک ابزار مناسب، پايا و دقیق و دارای روايی برای سنجش شعر درماين تحقیق با هدف 

هروندان شهش شامل نمونه آماری اين پژو انجام شد.به همراه تخلیه هیجانی و کسب آرامش از اختالالت در سطوح پايین 

 .بود 1399ر سال سال شهر تهران د 5۶تا  11متاهل و مجرد، دارای مدرک تحصیلی از زيرديپلم تا دکتری با بازه سنی 

 اقع اثراتوو در  باشداختی دارند، میشعر درمانی روشی برای کمک به افراد سالم و افرادی که نیاز به خدمات روانشن

وثر واقع يگران متواند در کاهش استرس و اضطراب و ايجاد آرامش حاصل از گفتن و يا خواندن اشعار ددرمانی شعر می

ی و درمانوانرمباحث  ای با اين عنوان طراحی نشده و با توجه به نیاز جامعه براساساز آنجا که تاکنون پرسشنامه شود.

  ی شد.نجش بهتر اين پروتکل شعردرمانی پرسشنامه حاضر طراحجهت س

-امروزه روان د.ارندر سال های اخیر بسیاری از درمانگران سعی در معرفی شعر به عنوان يک ابزار قدرتمند شفابخش د

ون پیشینه کنتا .ارددرمانی نتايج مثبتی به همراه ددر روان (کهن)کنند که استفاده از اشعارکالسیک پزشکان ادعا می

تايج ژوهش با نپه اين پژوهشی که مستقیما اعتبار و روايی پرسشنامه شعردرمانی را بررسی نمايد، يافت نشده است، و نتیج

ا ن پژوهش بصل از ايهای حااجرا وجود دارد. ولی يافتههايی از نظر جامعه، نمونه آماری و روشپژوهش های ديگر تفاوت

اثربخشی  ( نشان دادند که1398)محمدی نسب و همکاراناز جمله پژوهش  وانی دارد،های انجام گرفته همخپژوهش

روشی  هسنوان عتواند بهمی هنردرمانی گروهی بیانگر بر کاهش مشکالت درونی سازی و برونی سازی کودکان بدسرپرست

  .فته شودمؤثر و کارآمد در کاهش مشکالت رفتاری هیجانی کودکان بدسرپرست در مداخالت به کار گر

ع وزان دختر مقطبا عنوان تأثیر شعردرمانی بر عملکرد حافظه فعال دانش آمپژوهشیدر  (1398) نوريان فر و نصری

فزايش می ش را امتوسطه دوم شهر سرابله انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که شعر درمانی پردازش و قدرت درک دان

 .فظه فعال موثر می باشدبدين معنا که تکنیک شعر درمانی بر حا د،ده

د ختی و بهبوبا عنوان اثربخشی شعر درمانی گروهی در کاهش مشکالت روانشنا پژوهشیدر (1395)گذشتی و همکاران

کینی ه و يا تسشگیرانکیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان دريافتند که شعردرمانی گروهی به عنوان نوعی مداخله پی

از  وبود بخشد مدت به یه به زندگی را در زندان مبتال به سرطان پستان در کوتاه مدت و میانتواند کیفیت زندگی و اممی

 .ددی بکاهحهای روانشناختی ابتال به سرطان به ويژه اضطراب بیرونی و نیز عاليم و شکايات جسمی آن تا جنبه
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باورهای غیر  عردرمانی بر کاهشکه با موضوع اثربخشی آموزش ش پژوهشی در (1395)میررزداری و کريمی ثانیپور ا

ترل ا گروه کنر مقايسه بآموزان گروه آزمايش، پس از مداخله دبیان کردند که دانش، انجام دادند آموزان دخترمنطقی دانش

ی نای شعرهانی بر مبتوان برای افزايش باورهای منطقی از شعردرمابنابراين می، باورهای غیر منطقی کمتری نشان دادند

 .پهری استفاده نمودسهراب س

ن تباطی بیمارار پژوهشی با عنوان تاثیر شعر درمانی گروهی بر مهارت های ار( د1394ن) فالحی خشکناب و همکارا

 عناداریم بهبود همداخل بیماران ارتباطی هایاسکیزوفرنیک نتیجه حاصل شده بعد از مداخله شعر درمانی گروهی، مهارت

 های بین میانگین گروه کنترل تفاوت معناداری در که بود حالی در اين و( P<0/05) ددا نشان کنترل گروه به نسبت را

 آماری ازلحاظ ،گروه دو بیماران ارتباطی های مهارت درمانی شعر از پس همچنین و( P>0/05) نداشت وجود بعد و قبل

 (.P<0/05) داشتند معناداری تفاوت

وش بینی اين وان بررسی تاثیر شعر بر کاهش افسردگی و افزايش خپژوهشی با عن( در 1384) حاتم پور و همکاران

ساختن آن در شعر فارسی و معرفی اين گونه درمانی مهم در جهان به نهادينه ِنتیجه حاصل گرديدشیوه خوانش و هنر بیان

 واهد کرد.بهداشتی کشور کمک خیمراکز درمانی

ته ر بیماران سکسی تاثیر شعرخوانی بر استرس پس از سانحه دپژوهشی با عنوان برر( در 1395ان )میرزايی و همکار

ز ا دتوصیه می شو قلبی نتیجه حاصل شده با توجه به تاثیر شعردرمانی بر استرس پس از سانحه در بیماران سکته قلبی،

تفاده آن اس اين روش به منظور کاهش استرس پس از سانحه در بیماران برنامه ريزی کرده و در بالین و آموزش از

 .(P=0/0001نمود.)

نیار کسوال طراحی شد و توسیط متخصصیین سیواالت ارزيیابی و سیواالت میبهم  49در اين پژوهش ابتدا پرسشنامه با 

وب، آزمیودنی اجیرا شید. در واقیع يیک پرسشینامه خی 301گذاشته شد و روايی صوری آن تايید گرديد  و سیپس بیر روی 

لفیای کرونبیاخ، آ 91/0ايی و روايی مطلیوبی برخیوردار باشید. بیا توجیه بیه نمیره ای است که هنجار بوده و از پايپرسشنامه

میره کلیی مشخص شد اين نمره پايايی بسیار خوبی برای پرسشنامه بود، بعد از آن تک آلفیای تیک تیک سیواالت نییز بیا ن

 ،91/0، جییذب=91/0، امیدبخشیی=91/0، تصويرسیازی=91/0، آرامسیازی=92/0، تخلییه هیجیانی=92/0بررسی)نوسیتالژی=

وش دو نیمیه ر( و تمامی سواالت نیز نمرات خیلی خوبی داشتند که نیاز به حذف سیواالت نبیود. در ادامیه از 91/0همدلی=

رتبیاط بسییار را نشان میداد که بیانگر ا 0.79کردن آزمون استفاده شد و سپس از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که 

و  ستاد راهنمیابرای بدست آوردن روايی محتوا از نوع صوری پرسشنامه از نظرات او  خوبی  برای پرسشنامه محسوب گرديد،

 ؤاالت، واضیحها در مورد مربیوط بیودن سیچندين تن از ديگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آن

ورد سینجش میهیا را مناسب اسیت و آنهای تحقیقاتی بودن و قابل فهم بودن سؤاالت و اينکه آيا اين سؤاالت برای پرسش

تیوان گفیت ی. لذا بنیا بیه نتیايج حاصیله میدهد، نظرخواهی شد و اصطالحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گرديدقرار می

 .شوددرمانی محسوب میپرسشنامه شعر درمانی، آزمون مناسبی برای سنجش مباحث روان

 
 منابع فارسي

-ی غیرمنطقی دانش(. اثربخشی آموزش شعر درمانی بر کاهش باورها1395ثانی، پرویز.) پور امیررزداری، فاطمه، کریمی 

 .1، شماره 23، دوره پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی سبزوار _فصلنامه علمیآموزان دختر، 

امه برن یثربخشا یو بررس یطراح (.139۸اله. )زاده، لیلی؛ فراهانی، حجتپوررضاییان، هدی؛ بشارت، محمدعلی؛ کوچک

ل دهم، سا، ینائکودکان استث یتوانمندساز هینشر، کودکان مبتال به سرطان یمحور بر سازگارخانواده یهنردرمان

 .۸9 _1۰2(، صص 32) ۴ شماره
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نشریات علمی  سامانهبینی، (. بررسی تاثیر شعر بر کاهش افسردگی و افزایش خوش13۸۴پور، ش، پور حسن، خ.) حاتم
 .71-53، صص ۸۴، شماره 26، جلد انشگاه خوارزمیزبان و ادبیات فارسی، د

هی بر افسردگی و (. اثربخشی شعر درمانی گرو139۴نژاد، محمدرضا.) خدابخشی کوالیی، آناهیتا، حیدری، مریم، فلسفی

 .3ماره ، ش1ه ، دورفصلنامه پرستاری سالمندانمعناجویی سالمندان مقیم در مراکز سالمندان زن شهرستان تفرش، 

 باران.، تهران، نشر ارس(. سنجش و اندازه گیری در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی13۸۸علی؛ زهراکار، کیانوش.) دالور،

چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات  ،لوم رفتاریهای تحقیق در عروش(. 13۸7سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه.)

 آگاه.

کانشگری کودکان مبتال ت(. اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر 1396مراد. )شالنی، بیتا؛ کرمی، جهانگیر؛ مومنی، خدا

 .5 _1، صص 7، شمارهمجله مطالعات ناتوانیبه بیش فعالی/ نارسایی توجه، 

یرزاحکیم، مر، مریم؛ دی پوصالحی، علی اکبر؛ آقابراری، محدثه؛ طریقت رام، زهرا؛ میرزابیگی، مبینا؛ باقری، پرستو؛ نژادمه

تا شعرهای  از کهن(. 1397نیه؛ کاظمی، عصمت السادات؛ صالحی، اکرم؛ گلرخیان، شکوفه، میرزا حکیم، هادی)ها

 شهرری، انتشارات آذرفر. ،کوچک من

تنهایی کودکان  (. تاثیر هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر کاهش ناامیدی و1393فرامرزی، ساالر؛ مرادی، محمدرضا. )

 .31 _25، صص 6، شماره23، دورهشناسینشریه شنواییناشنوای پسر، 

ناختی ش(. تاثیر شعر درمانی گروهی بر وضعیت 1392فرجی، جمشید، فالحی خشکناب، مسعود، خانکه، حمیدرضا.)

 ، شماره پژوهشی طب مکمل _فصلنامه علمیسالمندان مقیم در سرای سالمندان، 

-ی گروهی بر مهارت(. تاثیر شعر درمان139۴نارکی، ح.) فالحی خشکناب، م، آسایش، ح، قربانی، م، فدایی، ف، رحمانی ا

 .927-919، صص 11، شماره 13، جلد مجله پرستاری و ماماییهای ارتباطی بیماران اسکیزوفرنیک، 

کالت (. اثربخشی شعر درمانی گروهی در کاهش مش1395گذشتی، محمد علی، دابویی، پوران، مرادی، سیاوش.) 

، 26وره ، ددرانمجله دانشگاه علوم پژشکی مازنندگی زنان مبتال به سرطان پستان، روانشناختی و بهبود کیفیت ز

 .۴۴شماره 

های نشانه (. اثر شعردرمانی بر کاهش13۸۸محمدیان، یوخابه؛ شهیدی، شهریار؛ رادمحمدی، علی؛ مهکی، بهزاد. )

 . 9 _16، صص 2ه، شمار1۸، دوره مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالمافسردگی در دانشجویان، 

زبان و  ییغنا و یمیتعل قاتیتحقه فصل نامی، و کارکرد آن در شعر درمان لیتمث(. 1395مرداسی سردارآبادی، صغری. )

 . 15۰ _133، صص 29، شماره پیاپیواحد بوشهر  یآزاد اسالم دانشگاهی ادب فارس

ت درونی روهی بیانگر بر کاهش مشکال(. اثر بخشی هنر درمانی گ139۸محمدی نسب، حمیده، سید موسوی، پریسا.)

، 2۰، سال یپژوهشی دانش پزوهش در روانشناسی کاربرد _فصلنامه علمیسازی و برونی ساری کودکان بدسرپرست، 

 .3شماره 

س از سانحه در پ(. بررسی تاثیر شعر خوانی بر استرس 1395پور، ف.) نوندی، ع، خلیلی، آ، جهامیرزایی، م، حاجی

 .2، شماره ۴، دوره نشریه روان پرستاریی قلبی، بیماران سکته

مقطو  متوسوطه  آمووزان دختور(. تاثیر شعر درمانی بر عملکرد حافظه فعال دانش139۸فر، صید کرم، ناصری، دلبر.) نوریان

  .۴، شماره نشریه پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیاندوم شهر سرابله، 
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